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THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN TRONG KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN: NHỮNG TỒN TẠI VÀ GIẢI PHÁP

---------------------------------------

Tổng Cục ThuếTài nguyên thiên nhiên là tài sản quý giá do thiên nhiên ban tặng, có vai trọng quantrọng đối với con người. Phần lớn các sản phẩm để phục vụ đời sống sinh hoạt của conngười được sản xuất từ tài nguyên thiên nhiên. Trong điều kiện công nghiệp hoá -hiện đại hoá và quốc tế hoá sâu rộng như hiện nay, nhu cầu sử dụng tài nguyên chophát triển kinh tế quốc dân ngày càng trở thành vấn đề cấp thiết đối với mỗi quốc gia,nhất là các lơại tài nguyên quý hiếm, tài nguyên không tá i tạo như: Dầu khí, than, đá,...Những năm qua việc khai thác khoáng sản và thu NSNN trong lĩnh vực này đã đónggóp nguồn thu cho NSNN hàng năm, nhưng cũng làm phát sinh nhiều vấn đề liên quanđến ô nhiễm môi trường, công tác quản lý khai thác, quản lý th u ngân sách nhànước...đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước phải có nghiên cứu, đánh giá toàn diện để cógiải pháp hoàn thiện công tác quản lý khai thác và thu NSNN trong khai thác khoángsản phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế , trong đó việc hoàn thiệnchính sách quản lý thu NSNN có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với số thu NSNNmà còn đối với việc điều chỉnh hành vi của người nộp thuế trong lĩnh vực này .Với ý nghĩa đó và trong thời gian có hạn của Hôị nghị, tham luận về vấn đề "Thu Ngânsách Nhà nước về thuế tài nguyên trong khai thác khoáng sản, những tồn tại và giảipháp" được trình bày trên cơ sở xem xét từ giác độ của đơn vị nghiên cứu hướng dẫnchính sách của cơ quan thuế.
I. VAI TRÒ CỦA THU NSNN TRONG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN

1. Công cụ điều tiết:Thu NSNN trong khai thác tài nguyên khoáng sản là công cụ tài chính, thể hiện vai tròsở hữu nhà nước đối với tài nguyên quốc gia và thực hiện chức năng quản lý nhà nướcđối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên của các tổ chức, cá nhân. Việc điều tiếtthu ngân sách đối với hoạt động khai thác khoáng sản ở Việt Nam đang thực hiệnnhiều mục tiêu theo định hướng của nhà nước, gồm các khoản thu đối với các tổ chứckhai thác khoáng sản như: thuế GTGT; thuế TNDN; Thuế Bảo vệ môi trường đối vớithan; tiền thuê đất (hoạt động khoáng sản hoặc khai thác khoáng sản có ảnh hưởngđến đất mặt); Thuế Tài nguyên; Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản theoPháp lệnh Phí, lệ phí; Lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản; Lệ phí cấp Giấy phép khaithác khoáng sản; Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Trong đó thuế tài nguyênlà khoản thu điều tiết cơ bản.Bên cạnh các công cụ quản lý hành chính như: Cấp phép thăm dò, khai thác, chế biến,...thì thuế tài nguyên là công cụ hữu hiệu để Nhà nước kiểm soát hoạt động khai thác, sửdụng tài nguyên, tăng thu ngân sách, định hướng sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệuquả, bảo vệ nguồn tài nguyên và thân thiện với môi trường.
2. Tạo điều kiện thuận lợi và kích thích phát triển kinh tế:Luật thuế tài nguyên chỉ quy định về mặt chính sách: đối tượng, phạm vi, căn cứ tínhthuế, miễn giảm thuế; còn về kê khai, nộp thuế, xử lý vi phạm về thuế,...sẽ thực hiện
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theo quy định của Luật Quản lý thuế. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho doanhnghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế thống nhất về mặt thời gian, giảm chi phí hànhchính thuế cho doanh nghiệp.Chính sách thuế đồng bộ sẽ tạo môi trường pháp lý bình đẳng, công bằng. Áp dụng hệthống thuế thống nhất không phân biệt giữa các thành phần kinh tế cũng như giữa cácdoanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, t ạo môi trườngđầu tư ổn định, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào ngành khai thác vàchế biến tài nguyên khoáng sản, nâng cao giá trị tài nguyên khai thác, đảm bảo ổnđịnh nguồn nguyên liệu đầu vào của các ngành công nghiệp mũi nhọn cho quá trìnhphát triển kinh tế đất nước.Tài nguyên thiên nhiên thường có tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khókhăn. Việc phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến tài nguyên sẽ tạ o điềukiện phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn, việc làm, nâng cao thu nhập cho ngườidân tại nơi khai thác tài nguyên; do vậy, Nhà nước có cơ sở để xây dựng chính sáchphát triển kinh tế vùng, miền hợp lý hơn (giữa nông thôn và thành thị, giữa đồng bằngvà miền núi,..), giảm sự chênh lệnh về giàu nghèo, đảm bảo ổn định xã hội. Bên cạnhviệc tạo công ăn việc làm và nâng cao đời sống dân cư, thì số thu thuế tài nguyên cũnglà nguồn lực quan trọng để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kình tế - xã hội tại địaphương (xây dựng điện, đường, trường, trạm,...), nâng cao đời sống vật chất tinh thầnngười dân nơi khai thác, phát triển kinh tế xã hội địa phương.
II. THỰC TRẠNG THU NSNN ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN:
1. Những kết quả đạt được :Nước ta có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, có nhiều loại khoáng sản khácnhau. Theo quy định của pháp luật thì tất cả loại tài nguyên thiên nhiên trong phạm viđất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của ViệtNam đều thuộc sở hữu toàn dân và được nhà nước quản lý thống nhất. Khoáng sản làtài nguyên quốc gia thuộc loại không tái tạo được nên cần phải được khai thác, sửdụng có hiệu quả. Trong những năm qua Chính phủ Việt Nam đã rất chú trọng đếncông tác thu NSNN trong khai thác khoáng sản. Chính sách thu ban hành được liên tụccập nhật tình hình và sửa đổi cho phù hợp với thực tế phát sinh, phù hợp thông lệquốc tế, nâng cao tính pháp lý và đảm bảo đạt được mục tiêu quản lý. Hệ thống chínhsách thuế đối với hoạt động khai thác tài nguyên ở Việt Nam là khá đầy đủ và đồng bộ sovới thông lệ quốc tế, đảm bảo phù hợp với quy hoạch ngành, lãnh thổ và chiến lược pháttriển kinh tế xã hội của nhà nước. Ngoài thuế tài nguyên, còn có các khoản thu khác trựctiếp và gián tiếp đối với hoạt động khai thác tài nguyên nhằm mục tiêu khuyến khíchkhai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên.Đối với thuế tài nguyên, ngày 25/11/2009, Quốc hội đã ban hành Luật Thuế tàinguyên 45/2009/QH12, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010. Luật thuế tàinguyên năm 2009 được ban hành trên cơ sở kế thừa và hoàn thiện các quy định từPháp lệnh thuế tài nguyên trước đây và đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luậtkhác như: Luật Khoáng sản, Luật Dầu khí, Pháp lệnh phí, lệ phí.... Trong đó, đã baoquát được hầu hết các loại tài nguyên, khoáng sản thuộc đối tượng chịu thuế tàinguyên; Mọi tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên trên đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnhhải, vùng đặ c quyền kinh tế và thềm lục địa, thuộc quyền tài phán của Việt Nam đềuphải nộp thuế tài nguyên (trừ trường hợp được miễn thuế).Việc quản lý thu thuế tài nguyên thực hiện từ năm 1991 cho đến nay và đã đạt được
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những kết quả nhất định: góp phần tăng nguồn thu ngân sách, nhất là dầu khí. Số thuvề thuế tài nguyên chủ yếu từ dầu thô và khí thiên nhiên khai thác từ các hợp đồngdầu khí, chiếm từ 82% đến 83% trên tổng số thu về thuế tài nguyên. Số thuế tàinguyên khai thác nội địa chiếm tỷ trọng khoảng 16- 17% tổng thu ngân sách nhànước. Mặc dù tỷ trọng số thu thuế tài nguyên còn nhỏ so với tổng số thu thuế và phínội địa, nhưng tỷ trọng tăng dần qua các năm. Thuế tài nguyên là nguồn thu quantrọng đối với ngân sách địa phương vì đây là khoản thu điều tiết 100% cho ngân sáchđịa phương (trừ dầu khí) theo quy đ ịnh của Luật ngân sách Nhà nước.Với mức thuế suất thuế tài nguyên từ 3-35% tuỳ theo từng nhóm, loại tài nguyên,khoáng sản không những đã góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước và bìnhổn thị trường, mà còn góp phần tăng cường quản lý tài nguyên; khuyến khích bảo vệ,khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên.Luật thuế tài nguyên ra đời đã nâng cao hiệu lực của chính sách thuế tài nguyên hiệnhành; khuyến khích địa phương tăng cường công tác quản lý và thu thuế tài nguyên;hạn chế hoạt động khai thác tràn lan, khai thác không phép.Luật thuế tài nguyên là một trong những công cụ quan trọng trong việc quản lý tàinguyên. Cùng với quy định thuế tài nguyên (trừ dầu khí) để lại ngân sách địa phương100%, việc quy định giao cho UBND các tỉnh thành phố trực thuộc tru ng ương quyđịnh giá tính thuế đối với một số tài nguyên đã tạo điều kiện để cơ quan quản lý địaphương tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động khai thác tài nguyên, hạn chếkhai thác không phép, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường nơi khai thác.
2. Những thách thức và vấn đề tồn tại :Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, trong khi cácnguồn lực để phát triển kinh tế còn thiếu và yếu, thì tài nguyên là nguồn lực đóng vaitrò quan trọng cho quá trình phát triể n kinh tế đất nước. Trong thời gian vừa qua, dosự khó khăn về mặt kinh tế, nền khoa học kỹ thuật chưa phát triển, dẫn đến sự hạnchế nhất định về công tác thăm dò, khai thác, đánh giá trữ lượng tài nguyên hiện cócủa đất nước. Thêm vào đó, các địa phương chưa có sự quan tâm đúng mức về vai tròcủa nguồn lực tài nguyên. Cùng với sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật, sự hội nhập quốctế, nhu cầu khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tếngày càng tăng. Tài nguyên được khai thác và sử dụng ngày càng nhiều, đặc biệt là tàinguyên không tái tạo; giá tài nguyên có xu hướng tăng nhanh. Hoạt động kinh doanhkhai thác tài nguyên thu được lợi nhuận lớn, trong khi công tác quản lý tài nguyênchưa được thực hiện một cách triệt để, hoạt động khai thác tài nguyên diễn ra trànlan, khai thác không phép, khai thác vượt phép, xuất khẩu nguyên liệu thô diễn ra phổbiến. Dẫn đến thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách, gây mất ổn định xã hội và ônhiễm môi trường.Đối với thực hiện chính sách thu thuế tài nguyên trong khai thác khoáng sản thực tếcòn tồn tại một số vướng mắc sau:
Về đối tượng chịu thuế: Một số loại tài nguyên quy định còn chưa cụ thể loại chịuthuế nên còn có những ý kiến khác nhau trong việc xác định đối tượng chịu thuế, như:nước thiên nhiên chịu thuế, yến sào thiên nhiên...Một số loại tài nguyên (như san hô đỏ...) có giá trị kinh tế cao, nhưng chưa quy địnhthu thuế tài nguyên, việc quản lý chưa chặt chẽ dẫn tới thất thu ngân sách và khai tháclàm cạn kiệt nguồn tài nguyên; Hay đối với đá bazan dạng cột có giá trị sử dụng làmđá xây dựng cao cấp như các loại granite cao cấp, cần xem xét đưa vào đối tượng chịu
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thuế, với thuế suất cao hơn đá thông thường.
Về đối tượng nộp thuế: Chính sách thuế chưa quy định rõ việc thu thuế tài nguyênđối với hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên, vật liệu xây dựng thông thường trênkhuôn viên đất ở bán cho đơn vị kinh doanh vật liệu xây dựng, nên cần quy định rõvào Luật; Đối hoạt động khai thác nhỏ lẻ: Người mua gom tài nguyên không có camkết giữa người bán tài nguyên nhỏ lẻ nộp thay thuế tài nguyên thì không phải kê khainộp thuế dẫn đến lợi dụng trốn thuế.
Về sản lượng và giá tính thuế tài nguyên : Hiện nay việc quản lý khai thác khoángsản ở nhiều nơi còn lỏng lẻo, nên vẫn còn hiện tượng khai thác tài nguyên khoáng sảntrái phép gây thất thu về sản lượng tài nguyên; Nhiều trường hợp doanh nghiệp chỉxuất hóa đơn khi người mua yêu cầu để trốn sản lượng và giá tính thuế. Theo quyđịnh hiện hành thì các doanh nghiệp khai khoáng chủ y ếu đang thực hiện cơ chế tựkhai, tự nộp, theo đó các khoản thuế và phí chủ yếu được tính toán dựa trên sản lượngdo doanh nghiệp tự khai báo. Trong khi đó, hiện nay chưa có cơ chế để giám sát sảnlượng khai thác thực tế của doanh nghiệp. Điều này dẫn đến những rủi ro thất thu dodoanh nghiệp khai báo số liệu thấp hơn thực tế hoặc không thực hiện các nghĩa vụđóng góp như cam kết ban đầu.Hàm lượng, chất lượng tài nguyên khai thác lên cùng tạp chất không đồng đều, nênkhó khăn trong việc xác định khối lượng tài nguyên, giá tính thuế tài nguyên và khóđảm bảo có giá tính thuế tài nguyên đối với một loại tài nguyên nhất đ ịnh thống nhấttrên toàn quốc.Theo Luật Thuế tài nguyên thì giá tính thuế là giá bán tài nguyên, không phân biệt nơitiêu thụ; trường hợp trong kỳ khai thác tài nguyên không bán ra, mà đưa vào quytrình chế biến rồi mới bán, hoặc đưa vào sản xuất sản phẩm khác, thì tính thuế theogiá UBND cấp tỉnh quy định hoặc giá bán tài nguyên của tháng trước liền kề. Trongquá trình thực hiện đã phát sin h nhiều vướng mắc về xác định giá tính thuế. Nếu tàinguyên tiêu thụ tại nơi khai thác thì giá tính thuế thấp hơn so với vận chuyển đi nơikhác để tiêu thụ hoặc qua chế biến rồi mới bán. Đối với tài nguyên xuất khẩu, theo quyđịnh hiện hành (Bộ Công thương ) không cho phép xuất khẩu tài nguyên thô, mà phảiqua chế biến ở mức độ nhất định  mới được xuất khẩu. Trong khi, hiện nay chưa cóquy định tiêu chí để phân biệt tài nguyên khai thác và tài nguyên đã qua chế biến (sảnphẩm tài nguyên, chưa thành sản phẩm khác). Cho nên tài nguyên đã qua quá trìnhchế biến có giá trị tăng thêm nhiều, khi xuất khẩu bán giá cao hơn và nộp thuế tàinguyên nhiều hơn (tính trên giá FOB) so với bán tài nguyên thô ở khâu khai thác dodoanh thu này vừa chịu cả thuế GTGT, thuế xuất khẩu và các chi phí khác cấu thànhtrong giá tài nguyên đã qua chế biến. Không khuyến khích doanh nghiệp khai thác vàchế biến sâu khoáng sản trước khi bán ra. Ngoài ra, thực tế còn phát sinh hiện tượngchuyển giá gây thất thu về giá tính thuế tài nguyên.Đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thuỷ điện, Luật quy định giá tính thuế là giábán điện thương phẩm bình quân trên thị trường do nhà nước công bố. Tuy nhiên,trong cơ cấu giá bán điện bình quân trên thị trường không chỉ riêng giá bán thuỷ điện,mà bao gồm cả giá bán điện từ nhiệt điện, giá bán điện nhập khẩu dẫn đến những thắcmắc của doanh nghiệp trong xác định giá tính thuế tài nguyên đối với trường hợp này .
Về thuế suất thuế tài nguyên: Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên ban hành kèmtheo Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 còn có những loại quy định theo mục đíchsử dụng gây khó khăn cho cơ quan thuế trong việc xác định và áp dụng thuế suất tínhthuế tài nguyên.



5

Một số vấn đề tồn tại khác: (i) Số lượng, chủng loại tài nguyên tại một số địa phươn gkhông nhiều, số thuế tài nguyên có thể thu được thấp không đủ bù đắp chi phí quản lýthu nên địa phương chưa quan tâm chú trọng . (ii) Chi phí đầu tư chế biến tài nguyênkhoáng sản lớn chưa thực sự hấp dẫn việc đầu tư chế biến sâu, nên các doanh nghiệpkhai thác có xu hướng xuất khẩu, kinh doanh tài nguyên thô, gây thất thoát tàinguyên.(iii) Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý cấp phép khai thác tài nguyên và cơquan thuế chưa chặt chẽ; hệ thống thông tin về trữ lượng, chủng loại tài nguyên tại địaphương chưa đầy đủ dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện thu thuế tài nguyên.
III. KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THU THUẾ TÀI NGUYÊN TR ONG
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN:Thực trạng trê n đặt ra yêu cầu cần thiết phải tăng cường quản lý hiệu quả về tàinguyên, khoáng sản phù hợp với chương trình tổng thể phát triển kinh tế xã hội, đảmbảo điều tiết hợp lý nguồn lợi từ tài nguyên thiên nhiên. Để làm được điều đó, đối vớikhoản thu thuế tài nguyên, cần nghiên cứu một số tác nhân chủ yếu tác động đếnchính sách thuế tài nguyên, tính đồng bộ trong hệ thống chính sách thuế, cơ chế quảnlý, đảm bảo sự phát triển cân đối giữa các ngành, vùng sản xuất..., nghiên cứu các vấnđề trong triển khai thực hiện để đưa ra giải pháp điều chỉnh phù hợp . Cụ thể:Một là, tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, nâng cao ý thức tráchnhiệm của người nộp thuế và công dân về nghĩa vụ nộp thuế với ngân sách nh à nướcvà giám sát trong thực hiện nghĩa vụ này đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoángsản. Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục ý thức công dân trong việc sử dụng tiết kiệm nguồntài nguyên thiên nhiên,nhất là đối với tài nguyên không tái tạo được. Việc nâng caonhận thức về vai trò của tài nguyên và chính sách thu đối với khai thác tài nguyêncũng góp phần khuyến khích các địa phương lựa chọn phương thức đầu tư khai thác,chế biến tài nguyên hợp lý và lựa chọn đường lối phát triển kinh tế xã hội thích hợpvới điều kiện địa phương mình.Hai là, Tăng cường công tác quản lý và cấp phép khai thác, kinh doanh tài nguyênkhoáng sản, lựa chọn nhà đầu tư đủ điều kiện, tiềm lực để khai thác, chế biến tàinguyên; có chính sách khuyến khích đầu tư chế biến sâu nâng cao g iá trị tài nguyên.Từ đó, tài nguyên ngày càng được quản lý chặt chẽ hơn, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả,bảo vệ nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường.Ba là, Nhà nước cần có cơ chế quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với việc cấpphép khai thác và sử dụng Tài nguyên một cách hợp lý tránh gây lãng phí và ảnhhưởng đến môi trường như hiện nay. Để đánh giá cụ thể mức độ tác động của từngyếu tố ảnh hưởng đến số thu thuế tài nguyên nội địa cần phải phân tích cụ thể. Trongđó cần chú trọng về khía cạnh tổ chức quản lý cấp phép khai thác, quản lý sản lượng,giá trị tài nguyên, công tác quản lý thuế tài nguyên và thuế suất (tỷ lệ điều tiết) đối vớitừng loại tài nguyên.Bốn là, giai đoạn hiện nay trong bối cảnh suy giảm kinh tế thế giới tác động trực tiếpđến nền sản xuất của nước ta, nhiều khoản thu đang làm tăng gánh nặng về thuế.Chính phủ đang có những giải pháp về chính sách tài chính, tiền tệ, thị trường và đầutư nhằm hỗ trợ nền sản xuất kinh doanh duy trì và đi vào ổn định. Mặt khác, qua đánhgiá còn có dấu hiệu tránh thuế, trốn thuế tài nguyên gây thất thu NSNN. Vì vậy trongthời gian tới, cần tiếp tục nghiên cứu cải tiến phương thức quản lý thuế tài nguyên chophù hợp hơn theo hướng:
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- Những cơ chế, chính sách đang duy trì, ổn định, không gây biến độn g lớn tới nềnsản xuất, thị trường, đời sống tâm lý dân cư thì vẫn duy trì hoặc nếu có thì điều chỉnhgiảm để cân đối giữa các khoản thu, vừa là giải pháp kinh tế, cũng là giải pháp tâm lý; vềmặt quản lý nhà nước sẽ giảm được thủ tục hành chính trong nghi ên cứu, ban hành vănbản pháp luật.- Những chính sách mới, đang triển khai thực hiện thì phải được xem xét trongtổng thể các chính sách và các khoản thu khác đang thực hiện để có giải pháp điều hoàmức thu một cách cân đối hợp lý, phù hợp với năng lực thực tế sản xuất kinh doanh vàyêu cầu quản lý nhà nước, như: Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đàm phánchương trình cắt giảm thuế quan giữa Việt Nam với quốc tế.- Tập trung nghiên cứu, tháo gỡ các thủ tục hành chính bất hợp lý, gây khó khăncho việc chấp hành nghĩa vụ thuế, cũng như quản lý thuế. Trong đó chú trọng giải quyếtđúng bản chất nội sinh của sự kiện kinh tế, không phiến diện, chủ quan, thiếu khoa học,gây khó khăn cho nền sản xuất, nhằm khơi thông dòng lưu chuyển vốn, tài chính, hànghoá. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng để ngăn ngừa tránh thuế,trốn thuế.Năm là, về chính sách thu, qua thực tế quản lý thuế xin đề xuất một số nội dung cầnnghiên cứu hoàn thiện chính sách thu về tài nguyên để đảm bảo điều tiết vào NSNNhợp lý nguồn lợi từ khai thác khoáng sản và thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội khácnhư sau:
a) Về đối tượng chịu thuế tài nguyên:Đối tượng chịu thuế được quy định cụ thể theo từng nhóm tài nguyên và kế thừathực hiện thống nhất từ Pháp lệnh thuế tài nguyên và đã được đưa vào Luật Thuế tàinguyên có hiệu lực từ 7/2010. Tuy nhiên, cần tiếp tục rà soát lại cách xác định đốitượng chịu thuế tài nguyên từ quá trình quản lý thu thuế, giữa các hệ thống pháp luậtđiều chỉnh về tài nguyên khoáng sản, làm rõ về một số loại tài nguyên trong đối tượngchịu thuế để tránh xung đột pháp luật và phù hợp với tính chất, giá trị sử dụng của tàinguyên, tăng thu NSNN. Nghiên cứu sửa đổi các quy định của Luật Thuế tài nguyênđồng bộ với Luật Khoáng sản và Luật Tài nguyên nước.Trong đó, cần sửa đổi bổ sung khái niệm nước mặt tại khoản 3, Điều 2 Luật Tàinguyên nước 2010: “Nước mặt là nước tồn tại trên mặt đất liền hoặc hải đảo.” và quyđịnh tại khoản 7, Điều 2 Luật Thuế tài nguyên năm 2009 quy định: “7. Nước thiên
nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất.” để khẳng nước biển là nước mặt, thuộcđối tượng chịu thuế tài nguyên; là nguồn thu ổn định và phù hợp với yêu cầu quản lý.Nghiên cứu bổ sung một số loại tài nguyên có giá trị kinh tế cao vào đối tượng chịuthuế.
b) Đối tượng nộp thuế:Đề nghị thống nhất thực hiện người được phép khai thác tài nguyên phải nộp thuếtheo quy định của Luật Thuế tài nguyên. Nếu khai thác nhỏ lẻ không nộp thuế đượcthì người mua gom phải nộp thay, đảm bảo đúng đố i tượng khai thác là người nộpthuế, tăng cường quản lý, tránh trốn thuế. Đảm bảo việc khai thác khoáng sản đượcthực hiện bởi đơn vị có đủ năng lực về khai thác, quản lý hoạt động và môi trườngkhai thác khoáng sản, tăng cường quản lý để ngăn ngừa hiện tượng chuyển giá.
c) Sản lượng tài nguyên tính thuế:
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Đề nghị nghiên cứu cơ chế chính sách về thuế tài nguyên đối với tài nguyên đã quachế biến, quy định những căn cứ cụ thể để phân biệt sản phẩm đã qua chế biến vẫn ởdạng nguyên, hoặc đã thành sản phẩm khác, để xác định sản lượng và giá tính thuế đốivới tài nguyên khai thác và sản phẩm khác chế biến từ tài nguyên khai thác cho đồngbộ với chính sách hiện hành để khuyến khích chế biến sâu, nâng cao giá trị tài nguyêntrong nước.Sản lượng tài nguyên tính thuế là sản lượng thực tế khai thác trong kỳ. cần tăngcường quản lý sản lượng tài nguyên khai thác từ khâu cấp phép, cho đến quá trình tổchức khai thác, tiêu thụ để chống thất thoát, trốn sản lượng tính thuế . Nhưng, để làmđược cần phải có sự phối hợp các ngành liên quan ở địa phương, ủy ban nhân dân cáccấp. Một số giải pháp để tránh thất thu về sản lượng là:- Tăng cường kiểm tra, giám sát chống thất thoát sản lượng bán ra. Do doanh nghiệpchỉ xuất hóa đơn khi người mua yêu cầu, dễ trốn sản lượng, giá tính thuế. Vì vậy,người khai thác phải được cấp phép khai thác tài nguyên. Khi lập dự án phải giải trìnhvề năng lực khai thác, sản lượng dự kiến khai thác và phương án bảo vệ môi trường vàđược thẩm định của Hội đồng phù hợp sát thực tế; nếu thực hiện không đúng cam kết,hoặc không hiệu quả, kiến nghị dừng thu hồi dự án.- Cần có quy định thống nhất về nguyên tắc quy đổi sản lượng tính thuế theo tỷ lệ đểxác định sản lượng của loại tài nguyên khai thác để thống nhất giữa áp dụng giữa c ácđịa phương.- Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát chống thất thoát sản lượng bán ra; nếu đơn vịthực hiện không đúng cam kết, hoặc không hiệu quả, kiến nghị dừng thu hồi dự án.
- Nghiên cứu trình Chính phủ ban hành Chỉ thị của Chính phủ chỉ đạo xây dựng cơ chếphối hợp giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành, với UBND các cấp địa phương đểgiám sát sản lượng tài nguyên từ khâu thăm dò, thẩm định cấp phép, quá trình khaithác và tiêu thụ tài nguyên.
d) Về giá tính thuế tài nguyên :Kiến nghị trình Quốc hội xem xét: giá tính thuế là giá bán tài nguyên tại nơi khai thácđể tạo môi trường cạnh tranh làn h mạnh và thực hiện thống nhất để hạn chế việcđánh trùng thuế đối với tài nguyên vận chuyển đi tiêu thụ phát sinh các chi phí vậnchuyển. Đối với tài nguyên xuất khẩu đã qua chế biến, sơ chế thì cần nghiên cứuhướng dẫn áp dụng giá tính thuế thống nhất nguyên tắc với thuế GTGT.
- Đối với tài nguyên khoáng sản kim loại, phi kim loại : Giá tính thuế là giá bán tàinguyên khai thác; Trường hợp qua chế biến, mới bán ra thì được trừ chi phí ở khâuchế biến khỏi giá bán để tính thuế hoặc áp dụng giá tính thuế do  UBND cấp tỉnh tạinơi khai thác quy định để tính thuế tài nguyên. Việc xác định giá tính thuế này cũngđược áp dụng đối với tài nguyên xuất khẩu để không đi ngược lại chính sách khuyếnkhích chế biến sâu, hạn chế xuất khẩu tài nguyên dạng thô.
- Đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thuỷ điện , đề nghị giữ nguyên tắc là giá bánđiện bình quân trên thị trường như hiện nay. Tuy nhiên, như phần đã phâ n tích ởphần trên. Hiện nay, trong cơ cấu giá bán điện bình quân trên thị trường nhà nướccông bố không chỉ có giá bán thuỷ điện, mà bao gồm cả giá bán điện từ nhiệt điện, giábán điện nhập khẩu, với giá thành cao đẩy giá điện bình quân 1kwh lên cao (từ n gày22/12/2012 là 1.437 đ/KWh).
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Trong bối cảnh hiện nay, các nhà máy sản xuất thuỷ điện chỉ bán được cho Tập đoànĐiện lực Việt Nam với giá bằng một nửa giá bán điện bình quân do nhà nước công bố.Một mặt, không bán được điện theo giá thị trường, mặt khác lại phải nộp thuế tàinguyên trên giá bán điện thị trường, nhiều đơn vị mới đầu tư nhà máy với chi phí lãivay cao, khả năng thu hồi vốn chậm, phát sinh lỗ, dẫn đến nhiều khiếu khiếu nại, khiếukiện.Để đảm bảo phù hợp với nguyên tắc thị trường và đúng với bản chất kinh tế giá bánthuỷ điện bình quân làm căn cứ tính thuế, trong giá bán điện bình quân cần tính toánloại trừ các yếu tố tác động của nhiệt điện và điện nhập khẩu. Tuy nhiên, đối với thủyđiện hiện nay cũng gây những tác động tiêu cực đến môi trường, giá tính thuế là giábán điện bình quân do Bộ Tài chính công bố theo lộ trình xây dựng giá bán điện củaChính phủ, nên cần được xem xét một cách tổng thể đồng bộ.
e) Về thuế suất thuế tài nguyên:Theo quy định khung thuế suất thấp nhất từ 1% đến 35% được tính tren giá bán tàinguyên. Có nghĩa là mức điều tiết tỷ lệ % trên doanh thu bán tài nguyên, làm giảm thunhập tương ứng với số thuế tài nguyên phải nộp. Đối với loại khoáng sản có mức thuếsuất cao thì sẽ tác động đáng kể đến doanh thu, chi phí, giá thành và thu nhập từ khaithác khoáng sản. Ví dụ: Tài nguyên xuất khẩu phải chịu thuế xuất khẩu và không đượchoàn thuế GTGT ở khâu trước; không miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối vớihoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản; thu phí bảo vệ môi trường khai tháckhoáng sản; và khoản thu sắp triển khai thực hiện là thu tiền cấp quyền khai tháckhoáng sản là khoản thu lớn, ảnh hưởng đến toàn bộ ngành khai thác khoáng sản,nhất là những đơn vị đang hoạt động sẽ phải chịu thêm khoản chi phí lớn đột biến,tương ứng mức thu, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí, giá thành sản xuất.Do đó, khi tính toán điều chỉnh mức thuế suất, cần phải nghiên cứu đánh giá cáckhoản thu khác thu trực tiếp đối với các đơn vị khai thác tài nguyên và mức độ tácđộng đến đơn vị sản xuất, chế biến sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu là tài nguyên vànhững ảnh hưởng hệ luỵ đến nền kinh tế- xã hội, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kếhoạch phát triển kinh tế ngành, lĩnh vực của Nhà nước, tình hình kinh tế xã hội hiệnnay và khả năng đóng góp của đơn vị khai thác.Không tăng thuế suất với, tài nguyên làm vật liệu xây dựng thông thường, đất làmgạch nung, đá vôi sản xuất xi măng nếu tăng thuế suất sẽ ảnh hưởng đến sản xuất, xâydựng, kinh doanh bất động sản và đời sống người lao động.Để khuyến khích sử dụng tiết kiệm tài nguyên không tái tạo, cần xem xét điều chỉnhtăng thuế suất đối với các loại khoáng sản không tái tạo như vàng, sắt, than... Đá bazandạng cột có giá trị cao, xẻ ra làm đá ốp lát cao cấp , Đá vôi trắng Nghệ An, Yên Bái, l à tàinguyên có giá trị kinh tế cao, đề nghị áp dụng thuế suất cao hơn đá vôi thông thường.Đồng thời nên thống nhất nguyên tắc áp dụng thuế suất thuế tài nguyên theo loại tàinguyên, không theo mục đích sử dụng. Ví dụ hiện nay đang quy định đá vôi khai thácdùng nung vôi, sản xuất xi măng thì cao hơn là xay ra làm vật liệu xây dựng thôngthường.
g) Về Miễn, giảm thuế:Theo Luật Thuế tài nguyên cho phép: “Người nộp thuế tài nguyên gặp thiên tai,
hoả hoạn, tai nạn bất ngờ gây tổn thất đến tài nguyên đã kê khai, nộp thuế thì được xét
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miễn, giảm thuế phải nộp cho số tài nguyên bị tổn thất; trường hợp đã nộp thuế thì
được hoàn trả số thuế đã nộp hoặc trừ vào số thuế tài nguyên phải nộp của kỳ sau ”Việc miễn thuế trong trường hợp này là chưa phù hợp. Bởi khi t hiệt hại tài nguyên dothiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ đã được cơ quan bảo hiểm chi trả, phần còn lạiđược trừ vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy, việc miễn thuế hoặchoàn trả tiền thuế tài nguyên đối với sản lượng tài nguyên tổn thất đã khai, nộp thuếlà không phù hợp, không khuyến khích khai thác, quản lý, sử dụng tài nguyên hiệuquả hơn, tạo sự không công bằng với đơn vị quản lý tốt. Đề nghị không miễn giảmthuế trong trường hợp này, đề xuất này cũng đảm bảo tí nh thống nhất với Luật Thuếthu nhập doanh nghiệp các thiệt hại này được trừ vào thu nhập tính thuế.Trên đây là những ý kiến đúc rút từ nghiên cứu chính sách thuế tài nguyên hiện hànhvà kinh nghiệm trong công tác quản lý thuế xin được đóng góp với Hội nghị để cùngnghiên cứu tìm giải pháp tăng hiệu quả thu ngân sách từ khai thác khoáng sản tại ViệtNam trong bối cảnh hiện nay./.


